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STEMMESEDDEL 

 
Denne folder er din stemmeseddel, som du skal bruge i forbindelse med valget af 2 

beboervalgte bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter til Sophie Amalie Gårdens 

bestyrelsen. Hver bolig får udleveret én stemmeseddel.  

På indersiden kan du finde de 7 beboere, som er opstillet som kandidater til valget. 

Der kan stemmes på 1 eller 2 af de opstillede kandidater. Stemmes der på flere end 1 

eller 2 kandidater bliver stemmesedlen erklæret ugyldig. Der må ikke sættes 2 krydser 

ved samme kandidat. 

Afstemningen sker ved at sætte kryds i den røde cirkel ud for den eller de kandidater, der 

ønskes at stemme på. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valg af beboervalgte bestyrelsesmedlemmer 
Følgende 7 beboere er opstillet som kandidater til bestyrelsen fra 1. januar 2022 for Sophie Amalie 

Gården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birthe Markman B 604 

  
Jeg vil gerne virkeliggøre de ønsker og behov som vi beboere 

måtte have. 

Det gøres bedst i et samarbejde. Samarbejde har ført til 

arrangementer, flytning af bordtennislokale, ophæng til 

udstillinger, kreative dage og snart dans. 

Hermed en opfordring til at glædes og samarbejde i den 

kommende tid. 

Sæt kryds 
 

 
 

Elke Nygaard B 305 

  
Jeg har boet i SAG siden 2001. Som teknisk ass. var mit 

arbejdsområde maskinkonstruktion og ventilation. 

Formålet med min opstilling som suppleant til bestyrelsen er, at 

jeg ønsker at bidrage til et bedre og mere samarbejdsindstillet 

arbejdsklima i bestyrelsen. 

Mere samarbejde mindre krig. 

Sæt kryds 
 

 
 

Gitte Meier Brun B 205 

  
Boet i SAG siden september 2013 er 61 år. 

Jeg vil arbejde for bedre ærlig oplysning, og kommunikation, 

inklusion. 

En bestyrelse der vægter beboerne højst. Rimelige regler. 

Sæt kryds 
 

 
 

 

 

Peter Winther A 505 

  
72 år, Ingeniør/HD, i SAG feb. 2014. Efter retssag mod 

samme, kom jeg i bestyrelsen sept. 2020. Det har været en 

mere end spændende oplevelse! Min mening er; bestyrelsen er 

til for beboerne, og ikke omvendt. 

Jeg vil fortsat kæmpe for en åben kommunikation omkring 

honorarer, referater, vedtægter m.m. 

Sæt kryds 
 

 
 

Torben H. Mikkelsen A 202 

  
Mange års bestyrelseserfaring i virksomheder og foreninger. 

God til at samarbejde på tværs i forskellige sammenhænge. 

Jeg vil arbejde for at vi får det godt, beboere og bestyrelse i 

mellem. Jeg vil værne om vor restauration, ejendomskontoret 

og personalet. Jeg vil arbejde for en god vedligeholdelsesplan. 

Sæt kryds 
 

 
 

Torben Krogh (redaktør, 74 år) B 615 

  
Jeg stiller op til valget, fordi jeg ønsker ordentlighed, åbenhed 

og professionalisme i ledelsen af Sophie Amalie Gården. 

For sporene skræmmer efter de over 12 år, jeg har boet på 

SAG. Det har kostet SAG – læs: beboerne – dyrt. 

Nu gælder det om at sikre gården for beboerne – for fremtiden. 

Sæt kryds 
 

 
 

Villy Andersen B 602 

  
I bestyrelsen i 7 år. 

Arbejdet: Samarbejde bestyrelsen/beboerne, Spiseordning, 

Husorden, Husleje, Vedtægter, Webmaster. 

Fremtiden: God kommunikation mellem beboere og bestyrelse, 

Vedligeholdelsesplan, Bevarelse af SAG som et veldrevet 

kollektivhus. 

Sæt kryds 
 

 
 


